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Een Vox Magazine met herinneringen 

in woord en beeld. 
 Aan de lezer om woord en beeld aan elkaar 

te verbinden 
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Voorwoord van de Voorzitter van de Jubileum Commissie. 

Jubileumjaar naar kookpunt! 
Bij het lezen van deze woorden staan we aan de vooravond van een aantal hoogte-
punten van ons jubileumjaar. 
Best bijzonder om als koor in strakke formatie zomaar de veertig jaar vol te maken. 
Bijzonder ook dat er leden zijn die al vanaf dat allereerste begin lid zijn van Vox Hu-
mana, een enkeling met korte onderbreking, maar toch! 
Tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst konden we al met enig genoegen en hilariteit de 

hoofdsponsor van het jubileum, n.l. de oud-papier-commissie bedanken voor de onmisbare 
steun. Dolf nam met verbaasde en licht glazige ogen een paar ballpoints in ontvangst, waar-
schijnlijk op weg naar een vermelding in The Guinness Book of World Records. 
De medewerking aan Dienst aan Zee van 14 februari is weliswaar een inmiddels gevestigde 
traditie, maar speelde dit jaar toch ook mee als onderdeel van ons jubileum. 
Vervolgens hadden we een naar veler oordeel zeer geslaagd “lentekriebels-concert” in de 
Dorpskerk van Leiderdorp voor bewoners van zorgcentra of serviceflats, kortom, mensen die 
er niet zoveel op uit (kunnen) gaan en die, naar we zelf konden zien, genoten van ons optre-
den. Een volle bak en geen controle van de brandweer! Hoe bestaat het. 
 

De enige smet op dit zo gewaardeerde optreden was het kinnesinnige commentaar van een per-
soon die zich in dit onvolprezen blad wel “Basje” noemt. Terecht dat hij zich Basje noemt en 
niet Bas. Want het is toch een klein manneke dat publiekelijk jaloers wordt op een vrolijke 
voorzitter van de jubileumcommissie die zichtbaar genoot van het zoenen van al het beschikbare 
vrouwelijk schoon van dat moment. Basje, had je zelf maar voorzitter moeten worden, jongen. 

 

Een professionele en muzikaal belangrijke tussenstap in ons verenigingsjaar was de try-out  
op 30 juni in de Opstandingskerk van grote delen van ons jubileumconcert dat op 25 septem-
ber zal worden gegeven in de (nu weer geheten) Stadsgehoorzaal te Leiden. De Krönungsmes-
se kwam er mijns inziens al behoorlijk goed uit. Na de vakantie dus flink bijslijpen en “fine-
tunen”. Dan komt het perfect voor elkaar. Volgens Susanna haken koren nog al eens af als ze 
merken dat het Credo zo moeilijk is. Ik denk te mogen zeggen dat we die hobbel niet pro-
bleemloos, maar wel hebben genomen. Als iemand als Margaret Roest enthousiast reageert, 
dan heeft dat toch wel enige betekenis. 
En dan het eerste echte hoogtepunt van het jubileum, de combinatie van seizoenstart en le-
denfeestavond met partners op 21 augustus. De inhoud van die avond bleef redelijk in neve-
len gehuld om het verrassingselement niet kwijt te raken. 
Naar ik meen te weten zal ook de jubileumreceptie op 17 september nog wel een verrassinkje 
in petto hebben, maar ook dat zullen we wel merken. 
Zondag 19 september gaan we allemaal braaf naar de kerk, zij het dat het dit keer alleen 
maar de Hooglandse Kerk is. Bovendien hoeven we geen kerkboek mee te nemen, maar wel 
onze concertmap, want, hoewel zondag, er zal gewerkt moeten worden. Dat belooft een 
prachtige dienst te worden. 
En dan hebben we het nog niet gehad over de knaller van het seizoen, wanneer het jubileum 
zijn kookpunt zal hebben bereikt, namelijk zaterdag 25 september in de Stadsgehoorzaal. La-
ten we met zijn allen er maar weer voor zorgen dat die tent tot de nok vol zit. Een paar we-
ken voor de uitvoering moet het bestuur maar de stad rond met kwast en lijm om over alle 
billboards heen de vrolijke mededeling: UITVERKOCHT! te plakken. 
Gedurende de rest van het jaar is er dan nog een aantal optredens en medewerkingen ge-
pland die gerust kunnen worden gezien als aftrainen en afkicken van een wonderschoon jubi-
leumjaar. Maar ook de mensen die we bij die gelegenheden nog met onze muziek bereiken 
zullen het opnieuw toegeven: dit koor is echt het beste van de Randstad en verre omgeving. 

 
Fien Meiresonne 
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Herinneringen Van de Voorzitter 

De redactie was van mening dat ook in deze jubileumuitgave van 
Vox Magazine een bijdrage van de voorzitter zou moeten komen. 
Hoe moet die bijdrage worden ingevuld vroeg ik me vervolgens af.  
Moet dat een terugblik op kooractiviteiten zijn of een terugblik op 
mijn persoonlijke belevenissen met het koor. Ik bedacht dat het een 
combinatie zou moeten worden want veel van de kooractiviteiten 
heb ik meegemaakt vanuit een bestuurlijke functie. Ik bedacht ook 
dat ik het niet alleen bij de hoogtepunten zou moeten laten maar 
dat ik ook het minder prettige in mijn bijdrage zou moeten benoe-
men. Hier volgt hetgeen ik u over de afgelopen 40 jaar wil zeggen! 
 

De eerste jaren van mijn koorleven (ik ben officieel op 1 februari 
1973 als koorlid ingeschreven, nadat ik gedurende een proefperiode 

van 1 maand mee had gerepeteerd) zijn voor mijn gevoel nogal vlak verlopen. Natuurlijk was 
dat een periode waarin het koor groeide van 40 leden toen ik erop kwam naar ongeveer 100 
leden in 1980. Natuurlijk zongen we elk jaar enkele keren in kerkdiensten in Leiden en omge-
ving. Natuurlijk begonnen we met de kerstconcerten in de Stadsgehoorzaal met als topjaar 
twee volledig uitverkochte zalen en een uitverkochte Dorpskerk in Leiderdorp. Natuurlijk 
hadden we prachtige uitwisselingen met de bijzondere bezoeken aan Oxford en Basingstoke 
en vooral niet te vergeten het bezoek aan Roemenië. In dat laatste land lieten de zelf ge-
brouwde (hoog alcoholische) drankjes, kanten van koorleden en partners zien die tot dat mo-
ment onbekend waren. De grote hoeveelheden voedsel die we van onze gastgezinnen kregen 
voorgezet gaven de enorme gastvrijheid in dat zo arme land weer. Het verblijf in een super 
oude school met WC’s zonder deuren en een wasgelegenheid waar mannen en vrouwen om de 
beurt gebruik van moesten maken, was ook een bijzondere belevenis. 
Dus in al die jaren zijn er heel wat hoogtepunten in mijn koorleven geweest maar toch heb ik 
dat allemaal ervaren als koorconsument, je geniet ervan maar vraag je niet af wat er alle-
maal achter de schermen aan werk verzet is. 
 

In de jaren dat ik naast het consumeren ook een bijdrage leverde aan het produceren, dus als 
bestuurslid werkte, kijk je toch op een andere wijze naar een vereniging. In de drie periodes van 
mijn bijna 20 jaar aan bestuurswerkzaamheden (ruim 12 jaar secretaris en de ook alweer ruim 
zeven jaren als vice voorzitter of voorzitter) heb ik wel achter de schermen gekeken. Sterker 
nog, ik heb zelf achter de schermen gewerkt. En met het achter de schermen werken ervaar je 
uiteraard naast de hoogtepunten ook dieptepunten. Soms zijn die dieptepunten er ook voor de 
overige leden, maar gelukkig speelt het zich ook vaak volledig achter de schermen af. 
 

En natuurlijk waren er dieptepunten. Menig koorlid kent nog wel de leden die zijn overleden 
terwijl ze nog midden in het koor stonden. De namen van Pier Post, Arend van ’t Hoff, Cees Pie-
rens, Ruud van der Deijl, Aat Ruijgrok en Cees van Tol komen nu spontaan bij mij naar boven, 
maar waarschijnlijk vergeet ik wel iemand. Anderen overleden korte of langere tijd nadat ze 
het koor hadden verlaten maar nog wel volop in onze gedachten waren. 
 

Ook waren er dieptepunten in relaties. Het ergste was de bestuurscrisis in 2001 toen een heel 
bestuur opstapte vanwege een ontvangen anonieme brief. Een naar fenomeen, anonieme brieven 
en helaas hebben we die in de loop der jaren met enige regelmaat ontvangen. 
Midden in één van de drukste periodes van mijn leven, te midden van een grote reorganisatie bij 
mijn werkgever en de voorbereidingen op de derde scholenfusie in 10 jaar, mocht ik meehelpen 
het gestrande koorschip weer vlot te trekken. Dat bleek een hele mooie afleiding voor alle dage-
lijkse beslommeringen te zijn. Toen ik een jaar later mijn ad interim functie weer mocht over-
dragen, was het koor op de weg terug, waren de fusieproblemen opgelost en was de reorganisa-
tie vrijwel afgerond. Hoe raar het ook klinkt, maar het tijdelijke bestuurswerk was voor mij een 
welkome afwisseling geweest voor al dagelijkse problemen waar ik toen mee te maken had. Het 
koor had weer een geheel andere maar wel grote waarde voor me gehad! 
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Het is altijd jammer als zich relationele problemen voordoen, maar anderzijds is dat niet 
vreemd als je met zo’n grote groep werkt. Op enig moment hadden we ruim 120 leden en om 
dan gedurende lange tijd samen te werken met de totaal verschillende persoonlijkheden is 
niet altijd eenvoudig. Verschillen in karakter, verschillende visies op het verenigingsleven in 
het algemeen maar op het koorleven in het bijzonder, maken de kans op ontsporingen in rela-
ties wel erg groot. 
Dat ik al die jaren de ontsporingen in de relaties, die er zeker zijn geweest, altijd in de scha-
duw van de hoogtepunten heb gezien, zegt erg veel over de leden van dit koor. Altijd is de 
goede sfeer weer snel teruggekomen en uiteraard is dat mede gekomen door het ervaren van 
die hoogtepunten. 
En ook in mijn bestuurlijke jaren waren die hoogtepunten er. Denk maar aan de uitvoeringen 
van The Promise waarbij we samen met de koren Jubilate, Cantate Deo en Exultate Deo, in 
wisselende combinaties concerten gaven in Leiden en regio. Met de vier koren samen zelfs in 
de Dr. Anton Philipszaal in Den Haag. In enig jaar gaven we zelfs 7 (zeven) concerten in de 
kerstperiode. Dat leek toen meer op werk dan een hobby. 

 

Denk ook aan de concerten met acht mannenkoren in De Doelen en met 2000 
stemmen voor 6000 bezoekers in de Statenhal in Den Haag en voor 4000 be-
zoekers in de Europahal in Apeldoorn met Tom Parker en Vicky Brown. Denk 
daarnaast aan het concert in Wassenaar waar Prinses Christina onze solist was 
en Prinses Juliana het concert bezocht. En dan de concerten met Victor Kli-
menko en Iwan Rebrov. 
Denk ook aan de concerten in het land, in Oosterbeek, Franeker, Monnicken-
dam, Vlaardingen, op de Erebegraafplaats te Loenen enz, enz. Denk aan de 
koorreizen. Roemenië, meerdere keren Oxford en Basingstoke met o.a. zingen 
in de St. Pauls Cathedral in Londen, maar ook Gent, Schin op Geul en Twente 
staan in mijn geheugen gegrift. Wat een busreizen hebben we met elkaar ge-
maakt en wat een plezier gehad. 

 

Denk vooral ook aan alle mensen die we in de loop der jaren fijne muzikale 
momenten hebben bezorgd en begrijp dan waarom alle problemen in de schaduw van alle 
hoogtepunten kwamen te staan. 
 

Bijna 20 jaar heb ik het koor in een bestuursfunctie mogen dienen. Tot op heden heb ik dat 
met erg veel enthousiasme en zeer veel plezier gedaan. Ik ben nog altijd trots op het Man-
nenkoor RCM Vox Humana en hoop dat er, ondanks de moeilijke positie waarin vrijwel alle ko-
ren in Nederland verkeren, voor ons koor nog vele jaren van zangplezier zijn weggelegd. 
 

Aaldert Onink 
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Jubileum Redactie Babbel 

Zoals in elke Vox, een redactiebabbel. 
Ditmaal toegespitst op ons jubileum en ook op een andere plek. 
Hoewel een echt Vox Magazine jubileum is het niet, want ons koorblad 
verscheen 33 jaar geleden. Na de oprichting groeide het Rijnlands Christe-
lijk Mannenkoor gestaag uit tot een volwassen koor. De toenmalige voor-
zitter Heiko Knot kwam op het idee om een clubblad te laten verschijnen 
met daarin bestuursmededelingen, wederwaardigheden, bijdragen van le-
den, plannen, programma's enz. Na enig zoekwerk werden enkele leden 
bereid gevonden om hun medewerking te verlenen. Dat waren Dick Kraay, 
nu nog steeds koorlid, J. van der Kooy, onze huisdichter en Koos van der 
Zwan voor het drukwerk. Bij het tweede nummer kwam ook Basje in 

beeld. De Vox verscheen maandelijks en werd geheel met de hand op de schrijfmachine uit-
getikt. Een flink karwei, waar Dick Kraay bijna de hele maand mee bezig was en als hij het af 
had, was daar al weer de volgende maand. 
Als je nu met elkaar bezig bent om iedere twee maanden een Vox Magazine te laten verschij-
nen en je hebt daarbij de technische mogelijkheden van de computer, vinden we als redactie 
nog dat we het er druk mee hebben. Wij kunnen niet anders dan onze grote bewondering en 
dank uitspreken voor die mensen van het eerste uur en niet alleen het eerste uur, maar juist 
de lange jaren die ze het hebben volgehouden. 
Ik denk dat wij als koorleden deze actieve mensen grote dank zijn verschuldigd. Het clubblad 
is door hun pionierswerk een belangrijk stuk communicatie geworden in ons koor. 
Als huidige redactie hopen wij nog lang in staat te zijn dit belangrijke, maar ook leuke werk 
te doen en hopen dat, als blijkt dat vervanging noodzakelijk is, er altijd leden gevonden wor-
den, die bereid en in staat zijn deze taak op zich te nemen. 
Wij hebben ooit als redactie, in een dolle bui, tegen de jubileumcommissie gezegd: “Wij zor-
gen voor een Jubileum Vox." 
Dat was makkelijker beloofd dan uitgevoerd. Wat moet daar in, hoe geef je het een feestelijk 
tintje, wie schrijft wat? 
Toch ligt hier nu een jubileumblad voor u. Wij hebben ons best gedaan en hopelijk waardeert 
u het. 
 

                                                                                                                       De redactie 
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De Voorzittershamer 

Met de hier afgebeelde hamer opent en sluit ondergete-
kende de officiële ledenvergaderingen. Hoe komen we aan 
deze hamer? 
Wel, twee min of meer cryptische aanduidingen op twee me-
talen plaatjes op de hamer kunnen enig licht op de herkomst 
van de hamer werpen. 
                 
Direct na de oprichting van het koor is gezocht naar een goe-
de repetitieruimte. Al vrij snel kwam men daarbij terecht in 
de Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1 te Leiden. Dit bleek een 
goede greep te zijn. Allereerst was het een kerk met een erg 

goede akoestiek, maar daarnaast was er een kostersechtpaar, de heer en mevrouw Onderwa-
ter, die in de kortst mogelijke tijd hun hart en ziel aan het koor hadden verpand. Het gevolg 
daarvan was dat de verzoeken van bestuur en dirigent niet zo gek konden zijn of ze werden 
door het echtpaar ingewilligd. 
 

De keuken bij de kerk was elke woensdagavond voor en na de re-
petitie min of meer het koorcafé. De vroeg aanwezige leden, en 
we weten dat ze erg vroeg kunnen zijn, gingen vooraf een kop 
koffie drinken bij de koster. De bestuursleden, en ik weet dat ze 
het ook bont kunnen maken, bleven na afloop in de keuken nog 
de belangrijke “kooraangelegenheden” bespreken. In de pauze 
en soms na afloop van de repetitie werd daar door de fanatici 
naar de Europa Cup wedstrijden gekeken. Dat was nog de tijd 
van een enkele wedstrijd per maand. De tijd dat er af en toe een 
repetitievrije avond werd gegeven omdat een groot aantal leden 
toch thuis gebleven zou zijn. 
Een enkele keer werd daar ook wel eens een mopje getapt, maar 
dat mag eigenlijk geen naam hebben. Dat er een enkele keer (nou ja, een enkele keer) een 
borreltje (nou ja, een borreltje) werd geschonken moeten we ook maar niet zien als reden van 
het nablijven. 

 
Het koor bezat in de begintijd nog geen voorzittershamer. Er werd geopend en gesloten met 
het uitspreken van de formule: “De vergadering is geopend” en aan het einde “De vergade-
ring is gesloten”. Het kostersechtpaar stoorde zich hieraan en op de ledenvergadering in 
1979 kreeg de toenmalige voorzitter Heiko Knot, door mevrouw Onderwater de afgebeelde 
voorzittershamer aangeboden. Hiermee is de 9 JAAR verklaard. Gezien de grote betrokken-
heid van het echtpaar bij ons koor is het plaatje met het opschrift KOOROUDERS ook zeer 
verklaarbaar. 
 

Toen het echtpaar Onderwater met pensioen ging, werd hun taak overgenomen door Dick en 
Corrie Haasnoot. Ook Dick en Corrie stonden altijd voor ons klaar en in mijn vorige periode als 
bestuurslid heb ik na afloop van de repetities heel wat tijd in de keuken doorgebracht. Het 
waren vaak nogal latertjes. Toen we vanwege de verslechterende parkeermogelijkheden naar 
de Bevrijdingskerk verhuisden, is Dick Haasnoot tot erelid benoemd. Dick is inmiddels overle-
den, maar Corrie krijgt nog steeds uitnodigingen voor onze concerten. Door haar ziekte kan ze 
helaas niet altijd aanwezig zijn. 

 
Overigens is het voor de financieel deskundigen onder ons (en wie is dat eigenlijk niet?) best 
aardig om te weten hoe het toen ging met de behandeling van de financiële jaarstukken. 
Hoe? Ze werden niet behandeld! Althans niet in de vorm zoals dat nu wordt gedaan. Het 
toenmalige bestuur stond op het standpunt dat de leden vertrouwen in hen moesten hebben 

KOOROUDERS 9 JAAR 

 



8  

Mannenkoor RCM  Vox Humana 

De Tas. 

Het jubileumjaar ving aan met een echte verrassing. Dat 
was niet alleen het flinke stuk taart dat iedere bezoeker van 
de nieuwjaarsbijeenkomst tot zich mocht nemen, maar elk 
koorlid kreeg een cadeau. Uit handen van de voorzitter van de 
jubileumcommissie ontving iedere zanger een tas. 
Een tas zult u zeggen, wat moet een man nu met een tas? 
Maar de commissie had hierover nagedacht.  
Elke woensdagavond slepen de zangers van Vox Humana een 
zware map vol muziek mee naar hun repetitie. De één doet 
dat gewoon los onder de arm, de ander heeft een kreukelig 

plastic tasje. Ook voddige linnen tasjes komen voorbij en sommigen hebben er zelfs een spe-
ciaal koffertje voor. 
 

Maar de jubileumcommissie had het goed gezien: al die tassen, 
echt een allegaartje. Een beetje koor, met een beetje stijl heeft 
ook een koortas. Welnu, sinds januari 2010, heeft na 40 jaar, ie-
der koorlid dezelfde koortas. Uniek is dit niet helemaal, want 
enkele jaren geleden ontvingen de koorleden (ik weet niet meer 
bij welke gelegenheid) een linnen tasje met het logo van het 
koor daarop. Deze commissie had het echter serieus aangepakt. 
Niet weer zo'n gewoon tasje. Nee, nu een fraaie zwarte tas met 
een rode bies erop. En om het dragen te vergemakkelijken, een 
keurig handvat en een schouderriem naar keuze. 

 
 
Kortom uit grote dozen kwamen in januari stapels nieuwe tassen. 
Echter wel allemaal hetzelfde. Maar zelfs daar had de commissie 
over nagedacht en na rijp beraad was iedere tas voorzien van een 
soort sleutelhanger met daarop de koornaam en de eigen naam ge-
graveerd. Jazeker, gegraveerd. Het mocht wat kosten. 

en dat het uitreiken van cijfers erg gevaarlijk kon zijn want leden kunnen ze zomaar in trein 
of bus laten liggen en hoe verklaar je dan dat je subsidies op concerten aanvraagt terwijl uit 
die stukken blijkt dat er geen verlies was. 
Het toppunt van openheid, overigens pas een tegemoetkoming van het bestuur na veel aan-
dringen van enkele leden (die na de vergadering er persoonlijk op werden aangesproken door 
de voorzitter en de secretaris met de vraag waarom dat zo nodig moest!), was het met een 
krijtje op een schoolbord de toename van het eigen vermogen vermelden. Omdat die toena-
me elk jaar weer flink was, groeide het vertrouwen in dat bestuur en vonden de leden het 
toen wel goed zoals het verliep. 
Elk jaar vertelden de leden van de kascontrolecommissie ook weer met veel genoegen hoe 
goed de versnaperingen bij de penningmeester waren bevallen en – o ja, ook dat nog – dat ze 
van mening waren dat de financiën in goede handen waren. Het eindbedrag op het schoolbord 
klopte met wat ze op de bankrekening hadden zien staan. 
 
Ja, ja, koorbroeders, de tijden zijn veranderd. 
 

Aaldert Onink 
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Trots liepen de volgende weken alle leden met hun nieuwe tas 
naar de koorrepetitie. Je kon het als toeschouwer zien. Die 
mannen met die zwart/rode tas, die gaan naar de Opstandings-
kerk. 
Natuurlijk heb je altijd enkele dwarsliggers, mensen die zo aan 
hun oude tas gehecht zijn dat ze die blijven gebruiken. Maar 
de meeste dragers straalden het uit: Ik ga zingen bij Vox Hu-
mana! 
"De spijker op zijn kop" zou je zeggen. Een prima keuze van de 
jubileumcommissie. Edoch! 
Allemaal een zelfde tas kan ook tot verwarring leiden. Zeker 
bij een koor waarvan veel leden de zestig al gepasseerd zijn. 
De naamhangertjes ten spijt, zag je zo nu en dan een koorlid 

op zoek naar zijn tas. "Wie heeft mijn tas gezien?" hoorde je wel eens wanhopig iemand uit-
roepen, maar meestal werd daar niet op gereageerd en kwam het ook wel weer goed voordat 
de avond om was. 
 
Echter, op een donderdagochtend in dit voorjaar ging bij mij de telefoon. Eén van de bassen 
meldde zich. Nou praten de verschillende stemgroepen van dit koor wel met elkaar, maar dat 
leden van verschillende stemgroepen nu erg close met elkaar omgaan…. De meesten zoeken 
het toch bij hun eigen clubje, vandaar de verwondering. 
Toen de vraag: "Zeg heb jij mijn autopapieren misschien?"  Van verbazing wist ik even niets 
uit te brengen. Autopapieren van een bas, die zoek je toch niet bij een tenor?  
Na de stilte kwam de toelichting: "Gisteravond heb ik mijn autopapieren uit mijn jas in mijn 
koortas gedaan. Maar ja, er stonden meer tassen bij elkaar en nu ben ik mijn papieren kwijt." 
Kijk, dat bedoel ik nu, dat zijn de gevolgen van gelijkvormigheid. Zo ben je een doorsnee 
koorlid en zo word je ervoor aangezien er met de spullen van een ander vandoor te zijn ge-
gaan. Gelukkig zij die autopapieren weer terecht gekomen. Ergens onderin mijn fraaie tas, 
tussen de losse papieren, lag een blauw plastic mapje. Dit is weer keurig bij de eigenaar te-
recht gekomen. 
 
Maar toch. Kan de jubileumcommissie aan het einde van dit bijzondere jaar, als er nog enig 
geld in de pot over is, niet eens overwegen om per stemgroep een kleurig bandje op die rode 
bies van de tas aan te brengen? Dit zou ten goede komen aan de bescherming van de eigen-
dommen. 
Mocht nu het geld op zijn, en dat zal wel, dan is er misschien nog wel een dame te vinden die 
iets ter onderscheid op deze tas wil borduren. Wat dat voor figuur moet zijn weet ik niet. 
Misschien kan daar dan een nieuwe commissie voor worden ingesteld. 

Jan Luuk van Dijk. 
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Kroniek van de Eerste Keer 

  
Voor alles is maar één eerste keer. 
Dat geldt ook voor een 40 jarig  bestaan van een koor zoals Mannenkoor RCM Vox Humana 
 

1970 - De eerste keer dat er over een mannenkoor in Leiden werd was gesproken was op 3 
juni 1970, ten huize van de familie Eriks, waar - in het bijzijn van Sander van Mari-
on -  een verjaardag werd gevierd. Deze opperde het idee te komen tot de oprich-
ting van een mannenkoor. 

1970 - De eerste vergadering, de oprichtingsvergadering, vond plaats in een zaal van de 
Zuiderkerk. Aanwezig 22 mannen. 

1970 - De eerste repetitie vond plaats in het Leids Hervormd Verenigingsgebouw, Leven-
daal 101. 

1971 - De eerste medewerking aan een kerkdienst was op 7 februari 1971 in de Bevrij-
dingskerk in Leiden. 

1971 - De eerste repetitie in de Lokhorstkerk was op 3 november 1971. 
1972 - Het eerste kerstconcert was in de Marekerk op 19 december 1972 met medewer-

king van meisjeskoor De Alouettes. 
1974 - De eerste plaatopname is op 31 augustus 1974, in het kader van 400 jaar Leiden 

Ontzet. 
1975 - De eerste medewerking aan een Herdenkingsdienst in de Pieterskerk, Leiden, is op 

3 oktober 1975. 
1976 - Het eerste honderdste lid is op 19 mei 1976 de heer P. Gunning. 
1977 - De eerste concertreis is naar Oxford, Engeland, van 21 – 25 april 1977. 
1977 - De eerste radio-opname is op 13 mei 1977 samen met COV Cantate Deo en COV 

Exultate Deo in de N.H.kerk in Voorschoten. 
1977 - Voor het eerst wordt het koor lid van de Koninklijke Bond van Christelijke Zang- en 

Oratoriumverenigingen op 1 september 1977. 
1977 - Het eerste nummer van het maandblad Vox Humana verschijnt op 28 september 

1977. 
1978 - De eerste langspeelplaat van het RCM verschijnt in het voorjaar van 1978. 
1979 - De eerste TV opnamen in de Lutherse kerk in Den Haag met COV Cantate Deo zijn 

op 23 en 24 januari 1979. 
1980 - Het eerste optreden van het  Rijnlands Christelijk Vrouwenkoor tijdens feestavond 

i.v.m. 10 jarig bestaan is op 26 september 1980. 
1987 - De eerste keer dat de naam van het koor Rijnlands Christelijk Mannenkoor wordt 

aangevuld met VOX HUMANA is op de algemene ledenvergadering van 30 september 
1987. 

1987 - De eerste keer dat een lid van het koninklijk huis medewerking verleent aan een 
kerstconcert is op 14 december 1987 in de Goede Herderkerk in Wassenaar door 
Prinses Christina. 

1990 - De eerste uitvoering van The Promise of Christmas was op 14 december 1990 in de 
Stadsgehoorzaal. 

1991 - De eerste CD van The Promise of Christmas wordt aangeboden door de voorzitters 
van de vier meewerkende koren aan vertegenwoordigers van de gemeentebesturen 
op 28 november 1991. 

1993 - De eerste TV opname van The Promise of Christmas met Katwijks Christ. Mannen-
koor Jubilate, COV Cantate Deo en COV Exultate Deo, in de Central Studio’s in 
Utrecht is op 16 januari 1993. 

1995 - De eerste jubileum CD wordt opgenomen op 12 mei 1995 in de Hartenbrugkerk, 
Leiden. 
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1995 - De eerste receptie t.g.v. het 25-jarig koorjubileum van Vox Humana en 25-jarig di-
rigentschap Sander Van Marion, gevolgd door een feestavond in “La France" is op 16 
september 1995. 

2003 - De eerste repetitie in de Bevrijdingskerk op 6 februari 2003 na het vertrek uit de 
Lokhorst kerk (i.v.m. parkeerproblemen). 

2004 - De eerste vrouwelijke dirigent van Vox Humana, Susanna Veerman, wordt be-
noemd op de ledenvergadering van 19 november 2003 en treedt op 1 januari 2004 
in dienst. 

2004 - De eerste dirigent van Vox Humana, Sander van Marion, neemt afscheid tijdens 
een afscheidsavond op 24 januari 2004 in de  Lokhortstkerk, Leiden, waar hij wordt 
benoemd tot erelid van het RCM Vox Humana. 

2004 - De eerste website van RCM Vox Humana wordt operationeel op 1 februari 2004. 
2004 - Het eerste optreden o.l.v. Susanna Veerman in een dienst in de Bevrijdingskerk is 

op 26 september 2004. 
2006 - De eerste repetitie in de Scheppingskerk, Leiderdorp, na de sluiting van de Bevrij-

dingskerk is op 23 augustus 2006. 
2006 - De eerste keer dat een dirigent trouwt is op 14 november 2006. Susanna Veerman 

trouwt in Amsterdam met Wim Does en het koor is erbij. 
 

 
 

2010 - De eerste uitvoering van de 
Krönungsmesse door een mannen-
koor is op het jubileumconcert 
t.g.v. het 40 jarig bestaan van 
Mannenkoor RCM Vox Humana op 
25 september 2010. 
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Herinneringen van Mensen van het Eerste uur 

In het 40 jarig bestaan van RCM Vox Humana is het een komen en gaan geweest van mensen. 
Slechts enkelen zijn van het begin af aan lid geweest en zijn nog steeds lid. Aan hen vroegen 
wij enkele herinneringen aan die 40 jaren op te schrijven. 

 
Allereerst de man die medeoprichter is van ons mannenkoor, 
 
Wim Kaapaan: 
 
Op de verjaardag van mijn neef Kees, gevierd op 3 juni 1970, wa-
ren vele gasten. Ook Sander van Marion was aanwezig. Tijdens de 
gezellige borrelpraat opperde één van de gasten de vraag of het moge-
lijk zou zijn in Leiden een mannenkoor op te richten. 
Enthousiast geworden hebben wij een folder gemaakt en zijn die gaan 
uitreiken bij de vele kerken in Leiden. Mannen konden zich opgeven 
bij Wim Kaapaan in de Bartokstraat. 
Op 17 september 1970 was het dan zover. De zaalhuur en koffie in de 
Zuiderkerk, geregeld en betaald door mij, waardoor ik mijn financiële 
bijdrage al had geleverd. 

De oprichtingsvergadering kon beginnen, de opkomst: 22 enthousiaste mannen die wilden zin-
gen in een mannenkoor. Sander van Marion werd voorgesteld als toe-
komstig dirigent. 
Op 14 oktober 1970 hielden we de eerste repetitie in het verenigingsge-
bouw van de Leidse Hervormde Jeugdraad op het Levendaal. Kees Klin-
kenberg kwam mij ophalen en bracht zijn elektrische piano mee, zodat 
we konden repeteren. 
Zondag 7 februari 1971, stonden 25 man met knikkende knieën in strak 
pak, streepjesbroek en zwart jasje (het trouwpak was uit de mottenbal-
len gehaald) voor een eerste openbaar optreden in de middagdienst van 

de Bevrijdingskerk. 
Iedereen was enthousiast en het 
aantal leden nam toe. 
Ook het aantal optredens groeide. 
Het eerste Kerstconcert in 1972 in 
de Marekerk met de Alouettes onder leiding van me-
vrouw Rita Eriks, bij ons bekend als vaste 2e dirigent bij 
afwezigheid van Sander. Dit concert was een groot suc-
ces en het jaar erop moesten wij al uitwijken naar de 
Stadsgehoorzaal omdat de Marekerk te klein was. 
Het koor ging ook op de buitenlandse toer. De uitwisse-
lingen met Oxford en Basingstoke waren geweldig, 
evenals het tegenbezoek die de koren kwamen brengen. 
Het verenigingsgebouw LHJ aan het Levendaal werd ver-

kocht aan een begrafenisondernemer en wij moesten een nieuwe ruimte vinden. Wij verhuis-
den voor korte tijd naar gebouw Rehoboth. De ruimte was niet geweldig en na enig speurwerk 
konden wij terecht in de Lokhorstkerk. Een geweldige tijd, gastvrij ontvangen door de Dick en 
Corry Haasnoot. De speciale verzorging tijdens vergaderingen, met o.a. de haringhapjes ver-
geet je niet snel. Na zeer vele jaren hebben wij helaas afscheid van hen moeten nemen om-
dat de parkeerproblemen te groot werden. 
Na wat rondzwervingen via Leiderdorp en andere proeflocaties zijn wij nu weer terug op de 
plaats van ons allereerste optreden de Bevrijdingskerk, die nu Opstandingkerk heet. 
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De man die als eerste voorzitter optrad en later nog vele 
functies heeft bekleed: 
 
Thijs Wolters: 
 
Op 17 september 1970 komen 21 geïnteresseerde heren bij 
elkaar in een zaaltje van de Zuiderkerk te Leiden na een 
oproep in de Leidse Kerkbode. Wim Kaapaan en Sander van 
Marion hadden het initiatief genomen om ook in Leiden, 
evenals in Katwijk, een mannenkoor op te richten. 
Ik had nog nooit gezongen en kon geen noten lezen, maar dat 
was geen bezwaar zei dhr. v. Marion. Er bleek voldoende be-
langstelling zodat het sein voorlopig op groen bleef staan. 

Op 7 oktober volgde er een 2e vergadering waar nog maar 19 mannen naar toe kwamen. 
In de tussentijd werd er een repetitieruimte gezocht en gevonden in het gebouw van de Leid-
se Hervormde Jeugdactie aan het Levendaal. 

 

Er werd een voorlopig bestuur gevormd door Jan Stolte als secretaris, Cor Capel als penning-
meester en ondergetekende als voorzitter. Op 14 oktober werd de eerste repetitie gehouden. 
In de kerstnachtdienst van 1970 in de Zuiderkerk werd medewerking verleend door het Kat-
wijks Chr. Mannenkoor Jubilate. Door een aantal leden werd er bij de uitgang een folder uit-
gedeeld met de tekst dat er sinds kort ook in Leiden een mannenkoor bestond zoals Jubilate 
en… dat men lid kon worden. Ook dat leverde weer wat leden op, maar ook toen al: praten 
met familie en bekenden leverde het meeste resultaat op. 

 

Het eerste optreden van het koor was op zondag 7 februari 1971 in de kerk waar we nu nog 
repeteren. Kleding: zwart jasje, grijze streepjesbroek en grijze stropdas. 
Drie weken later weer een medewerking aan een kerkdienst, maar nu in de Zuiderkerk. En na 
afloop van de dienst werd er weer flink gefolderd. De rest van het jaar veel optredens en veel 
publiciteit maken zodat we bekender werden in de regio. 
Daarna volgden diverse hoogtepunten:  
19 december 1972 ons eerste kerstconcert in de Marekerk. Joop v. Duuren, met een aantal 
leerlingen, knutselde er een podium in elkaar onder de preekstoel. 
’s Middags om 3 uur kwam Van Marion op het idee om een paar schijnwerpers te plaatsen, dus 
ben ik laagvliegend naar een bedrijf in Den Haag gereden om die te huren. 
 
Oktober 1974 het 400-jarig feest van 3 oktober. Op 5 oktober stond 
het koor, geheel verkleed, in de Stadsgehoorzaal samen met John 
Woodhouse en Marie Cécile Moerdijk.  
Ter gelegenheid daarvan werd er in september een kleine grammo-
foonplaat opgenomen met vaderlandse en Leidse liederen. De opna-
me was gelukt ondanks een verstuikte enkel van Sander: hij moest 
zo nodig dirigeren, staande op een tafel. Toen hij er vanaf wilde 
bleek hij minder lenig te zijn dan hij zelf dacht. De rest deed hij 
vanaf die tafel, maar nu zittend op een stoel en zijn voet omhoog. 
 
De eerste tv-opname, de eerste reis naar Oxford, de beruchte/beroemde reis naar Roemenië. 
Leuke anekdote: in een zaaltje in Satu Mare een concert gegeven. Peter Bontje verzorgde de 
begeleiding. De Roemenen zorgden voor een elektronisch orgel. Dat bleek een typisch Oost-
Europees ding te zijn: tijdens het concert hoorde ik Peter opeens zeggen: “Wat een rot ding”. 
Wat bleek: tijdens het spelen liet de ene na de andere toets het afweten. En Sander maar 
seinen ik hoor niks, nou dat klopte, er kwam steeds minder geluid uit het kreng. 
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En nu, na 40 jaar, ben ik net als zo velen nog steeds besmet met het RCM-
virus. 
Gepokt en gemazeld in het bestuur, gezongen in kerkjes en kathedralen, ge-
zongen met 25 leden en met 125 leden, hoogte- en ook dieptepunten meege-
maakt, leuke en nare dingen ervaren. 
Maar vooral: heerlijk gezongen, mooie dingen ten gehore gebracht en hopelijk 
veel luisteraars een mooie muziekervaring meegeven. 
Wat een geluk dat Wim Kaapaan en Sander van Marion dit opgestart hebben: 
bedankt. 
 
 
Nog iemand van het eerste uur, die ook jaren voorzitter van dit koor was, 
 

Joop van Duuren: 
 
Na de oprichtingsvergadering op 27 september 1970, was het op 14 
oktober 1970 dat de eerste repetitie in het gebouw LHJ op het Le-
vendaal plaatsvond. Eigenlijk wel spannend voor iedereen. Kunnen wij 
wel zingen??  Moet je noten kunnen lezen?? Wat voor liederen gaan wij 
zingen??? Enfin, vele vragen en nadat een ‘ruwe’ stemming had plaats-
gevonden werd een eerste lied ingestudeerd. Eenvoudige liederen die 
snel aan de zangers het idee gaven dat zij geweldig met veel plezier 
konden zingen. 
Toen na afloop van onze eerste medewerking aan de kerkdienst in de 
Bevrijdingskerk Leiden op 7 februari 1971 bleek dat ‘het publiek’ en de 

dominee zeer tevreden waren over onze zangkunst, en niets van onze knikkende knieën had-
den gemerkt, groeide het zelfvertrouwen gestaag. Op de eerstvolgende repetitie meldden 
een behoorlijk aantal nieuwe leden zich aan. 
In december 1972 werd besloten een eerste Kerstconcert te geven, samen met de Alouettes 
van Rita Eriks. In de Marekerk te Leiden werd door leerlingen van de technische school onder 
leiding van mij een steiger gebouwd waarop vlonders kwamen, geregeld door Henk Helven-
stein, en wij met het hele koor (al 40 man) in de avond ons eerste Kerstconcert gaven. De re-
censie in het Leidsch Dagblad begint met de kop: In stampvolle Marekerk: Fraai debuut van 
het Rijnlands Mannenkoor. 
Het koor groeide gestaag, zowel in aantal als in muzikale kwaliteit. Het jaar 1974 was de Ma-
rekerk te klein voor ons geworden en week het koor 
uit naar de Stadsgehoorzaal. Grote indruk maakte de 
Intrada, waar het koor met brandende kaarsen de 
zaal binnenkomt.  
Er volgde vele successen en hoogtepunten: Kerstcon-
certen in Alphen a/d Rijn, Leiderdorp, Wassenaar 
met Jaap van Zweden, Daniël Wayenberg, Prinses 
Christina en Pieter van Egmond, Leiden 1984 met 
Victor Klimenko, in 1988 1000 stemmen in concert. 
De buitenlandse reizen: Engeland, het optreden in 
de St.Paul, en later in de Westminster Abby, optre-
dens in Oxford en Basingstoke, de Roemenië reis, 
enz. 
 
Eén van de hoogtepunten was zeker ook het oktoberconcert bij het 400 jarig 3 oktober, waar 

(Vervolg op pagina 19) 
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het hele koor in oude klederdracht gekleed was. De uitvoering van The Promise of Christmas 
was een fantastisch hoogtepunt, evenals de CD opname met de gezamenlijke koren van San-
der van Marion. 
Indrukwekkend vond ik ook het zingen op de oorlogsgraven begraafplaats in Loenen. 
 
40 jaar koorleven waren voor mij: 10 jaar ontspanning en plezier, vervolgens 12 jaar als voor-
zitter boegbeeld van een geweldig koor mogen zijn, daarna als niet actief lid enige afstand 
nemen, en als projectzanger graag meedoen met Kerstconcerten, en de laatste jaren als ge-
woon actief zanger je partijtje weer meezingen, heerlijk. 
Ten aanzien van de toekomst maak ik mij wat zorgen: 
 
• Over de gemiddelde leeftijd van de leden. 
• De muziekkeuze, ik zie graag een mannenkoor met mannenkoormuziek, en wat minder 

klassieke stukken gemaakt voor gemengd koor, die bewerkt zijn voor mannenkoor. 
• Het christelijk karakter van het koor, ik heb soms het idee dat het moeilijk (niet commer-

cieel genoeg) is om in alle uitingen van het Koor te melden dat wij een Christelijk Man-
nenkoor zijn en blijven.  

Met de dirigent Susanna Veerman ben ik blij, hoewel ik niet altijd haar muziekkeuze kan 
waarderen. Zij is een uitermate kundige dirigent en ik vind het een plezier onder haar leiding 
te kunnen en mogen zingen. 

(Vervolg van pagina 14) 
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Herinneringen ophalen met Sander van Marion 

 
In het kader van ons 40 jarig jubileum blikte Bert Nieuwenhuis 
samen met onze oud-dirigent en 'koorvader' Sander van Marion, 
terug op deze koorjaren. 
 

De jonge dirigent van Exultate Deo in Voorschoten, Sander van 
Marion, was in 1970 op verjaardagsvisite bij de tweede diri-
gente van het koor mevrouw Eriks. Op diezelfde verjaardag was 
ook Wim Kaapaan aanwezig. Tijdens de “normale” verjaardagsge-
sprekken werd het idee geboren om in Leiden een mannenkoor op 
te richten. Nu is zoiets gauw gezegd, maar hoe pak je dat aan? 
Besloten werd folders te maken en vervolgens werden deze fol-
ders verspreid bij de Marekerk, de (niet meer bestaande ) Zuider-
kerk, de gereformeerde kerk aan de Hoofdstraat in Leiderdorp en 
de Scheppingskerk en op diverse andere plekken. 
 

Dit resulteerde erin, dat aan de overtuiging van Sander van Marion werd voldaan, dat in Lei-
den een echt mannenkoor moest komen met uitstraling naar het gehele Rijnland. 
Tijdens ons gesprek gaf Sander van Marion te kennen dat hij, als koorvader, nog steeds ge-
looft in die stelling. 
 

Het kwam veertig jaar geleden tot een oprichtingsvergadering. Op 17 september 1970 in een 
zaaltje van de Bevrijdingskerk (nu veertig jaar later als Opstandingskerk weer onze basis). 
De eerste repetitie vond in oktober plaats. Er waren inmiddels rond de vijfentwintig leden. Die 
repetitie vond plaats in Wijkgebouw Levendaal en de eerste in te studeren nummers waren 
Psalm 23, nu bekend als A2 en Psalm 121 A4. Niemand wist iets van muziek, dat werd dus duch-
tig ter hand genomen. Het eerste concert met vijfentwintig zangers vond plaats in de Bevrij-
dingskerk. Er ging kennelijk zoveel aantrekkingskracht van dat optreden uit, dat het koor met 
de naam Rijnlands Christelijk Mannenkoor een grote groei doormaakte. 
 
In het gesprek met Sander van Marion kwamen steeds meer herinneringen boven zodat de con-
clusie was, dat we in een betrekkelijk korte tijd tot grote dingen zijn gekomen. Na het eerste 
kerstconcert in de Marekerk op dinsdag 19 december 1972, groeide deze kerstuitvoering uit tot 
een jaarlijkse traditie. Zelfs zo, dat we drie avonden achtereen een volle Stadsgehoorzaal had-
den. Het was iets speciaals in Leiden, terwijl in de huidige tijd van St. Nicolaas tot Kerst iedere 
avond ergens een concert is, dus dat maakt in vergelijking met onze beginperiode de spoeling 
dunner. Niet te geloven, dat we toen met bijna 130 man op het podium stonden. 

 
Tijdens het gesprek met Sander van Marion kwamen ook de herinneringen 
aan alle mooie gebeurtenissen, medewerkingen en reizen weer boven. 
Ik zal proberen er wat van weer te geven. Ik kan natuurlijk in dit artikel 
niet volledige reisverhalen en concertrecensies weergeven. (Reisverhalen 
komen in een apart artikel nog aan bod). Ik wil wel proberen de sfeer op te 
roepen waarin we hebben gewerkt en gereisd. Ik hoop volledig te zijn in 
het noemen van bijzondere medewerkers. 
Als eerste herinnering komt 'drie oktober' boven. Als betrekkelijk jong koor 
werden wij gevraagd de historische dankdienst op drie oktober 1974 in de 
Pieterskerk te komen opluisteren. Die dienst werd door een aantal trouwe 
bezoekers bijgewoond, maar leidde toch een kwijnend bestaan. Door onze 
medewerking ging die dienst weer zo te leven, dat na een paar jaar de Pie-
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terskerk afgeladen vol zat. Van een feestonderdeel met weinig uitstraling is het geworden tot 
een hoogtepunt in de viering van drie oktober. De Koninklijke Militaire Kapel maakte het 
feest compleet. Voor het RCM vormde dit jaarlijks optreden een hoogtepunt in ons koorjaar. 
Na vijf en twintig jaar werd een ander Leids koor uitgezocht, omdat er gemord werd dat het 
altijd het RCM was, dat werd gevraagd. Sander´s laatste jaar als dirigent, was tevens ons 
laatste 3 oktober optreden. Gelukkig in ons jubileumjaar zijn we op 4 oktober weer terug in 
de Pieterskerk. 
 

In het vervolg van dit verhaal wil ik opsommen wie we als 
gastoptreders hebben meegemaakt. Ons eerste voorjaars-
concert was al een grote show, bij het zingen van het be-
kende lied  The Surrey uit de musical Oklahoma, kwam een 
echt paard en rijtuig de kerk binnen, tot grote verrassing 
van het publiek. We hadden ook de medewerking van de al 
eerder bij ons opgetreden Marjorie Grinczinger en de be-

kende Leidse accordeonist Hennie Langeveld. 
Sprekend over bijzondere medewerkers mag de naam van Peter Bontje niet ontbreken. Bij 
tijd en wijle doet hij nog steeds met ons mee. 
Als muzikale begeleiders noem ik hier:  Louis van Dijk, Dirk Out, Rob van Dijk,  Han Kapaan 
met het Arpeggio trio. In 1984 traden we op met de Dresdener vocalisten, in 1985 met The 
Ambassadors uit Hamilton Canada, en met de Wiener Sangerknaben. 
In dat zelfde jaar trad bij onze kerstconcerten de Amerikaanse zangeres Patsy Gilliland op. 
Een mooie zangeres niet alleen van stem, maar ook om te zien. Met het gevolg dat door de 
mannen nooit zo intens in de richting van de dirigent is gekeken. We hadden ook een koorso-
list, die in  het koor van de Nederlandse opera zong en in Salzburg ook prijzen heeft gewon-
nen, Piet van Egmond.       
Bijzondere gebeurtenissen waren de Kerstconcerten met Prinses Christina. In Wassenaar was 
de hele Koninklijke Familie aanwezig en in de Philipszaal in Den Haag zongen we met het 
mannenkoor Jubilate uit Katwijk, Marco Bakker en de beroemde pianist Daniel Waayenberg 
en ook weer Prinses Christina. Waayenberg als begeleider op de piano en Dirk Out op het or-
gel, terwijl het kerstverhaal werd voorgedragen door de bekende acteur Paul van Gorcum. 
Ook komt in herinnering de te vroeg overleden organist Addie de Jong en de eveneens overle-
den Klaas Jan Mulder, die onze eerste plaatopname begeleidde. 
Aad van der Hoeven, die op het punt staat om als dirigent van het Chr. Residentie mannen-
koor met pensioen te gaan, heeft ons ook diverse keren begeleid. Hij was er bij op onze eer-
ste reis naar Engeland. 
In 1989 hadden we een concert in Wassenaar en in Den Haag met de beroemde bas Iwan Re-
brov. Een andere opvallende solist was Viktor Klemenko, die in zijn opvallende Russische kos-
tuum met wollen Kozakken muts en glimmend zwarte laarzen, zeer veel waardering oogstte. 
Heel bijzonder was ook een optreden in het Congresgebouw in Den Haag. Met diverse binnen- 
en buitenlandse koren vormden we een reuzenkoor van duizend stemmen. Met diezelfde club 
traden we ook op in een grote hal in Apeldoorn. De plannen werden steeds groter. We zouden 
met een koor van tweeduizend mannenstemmen in de Royal Albert Hall in Londen optreden. 
Maar de organisator ging helaas failliet, dus geen Albert Hall. 
Een grote gebeurtenis was de viering van het 25 jarig dirigenten jubileum van Sander. Een 
groot concert in de Doelen met orkest en alle bekende zangers. Maar heel bijzonder was daar 
het optreden van Tom Parker en zijn New London Coral met de bekende en helaas overleden 
zangeres Vicky Brown. 
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Het volgende grote project was de Promise of Christmas. Na een lange studie hebben we dat 
werk (al of niet met andere koren) meerdere keren uitgevoerd. 
Met dit werk, dat door Sander van Marion uit Amerika was ingevoerd, hadden we zoveel suc-
ces dat het resulteerde in een televisieopname. Deze opname van ongeveer vijftig televisie 
minuten, is drie maal voor de tv uitgezonden.  Een opnamedag met vier koren was een heel 
karwei. Om tien uur ’s morgens gingen we de studio in en om  ongeveer tien uur ’s avonds  
zaten we in de bus terug, vermoeid maar toch voldaan. Van dit werk is ook een cd opgeno-
men. Een opname, die twee dagen duurde. De verteller in dit stuk was Joe Bourne. In 1992 
hadden we een Europaconcert, “Grenzeloze muziek”  met  Marco Bakker en Jan Vayne. 
 

Tijdens  zo'n middag praten met Sander van Marion over zijn dirigentschap bij Vox Humana,  
komen steeds meer herinneringen boven.  Alles opschrijven zou een  roman opleveren in 
plaats van een artikel. Sander is nog steeds een gedreven musicus. 
 

Als slot van dit verhaal nog een ontboezeming van Sander. 
Hij  vond het een bijzonder moment, toen hij van de jubi-
leum-CD hoorde. Een zekere ontroering als je je koorkind, 
dat zo opgegroeid is en zoveel mooie muziek heeft ge-
bracht dit weer hoort uitvoeren. Het resultaat van muzi-
kale opvoeding na de geboorte 40 jaar geleden. 
Sander:  "Veertig jaar geleden had ik de overtuiging, dat  
in Leiden plaats was voor een  mannenkoor  en ik denk, 
dat dit nog steeds het geval is. Een probleem is de verou-
dering en de geringe  ambitie van jonge mensen om in een 
koor te gaan zingen. Zelfs een traditioneel Katwijks koor 
als Jubilate  heeft moeite nieuwe leden te werven. 
 
"Ik ben  blij dat ik een mannenkoor heb geleid dat zoveel 
hoogtepunten heeft gekend. Natuurlijk wens ik dat dit 
koor nog jaren mag bestaan. Misschien moet het repertoi-
re worden aangevuld met wat meer populair werk, dat 
misschien aantrekkelijk is voor jongere mensen, maar 
daar ga ik niet meer over." 

 
"Ik wil als besluit van deze herinnering een hulde brengen aan de mensen van het eerste uur 
en ál die bestuursleden, die in vrije tijd en met veel inspanning, dit mooie koor hebben  op-
gebouwd en hebben gebracht tot het niveau waar het nu is. Ik heb vertrouwen in de toe-
komst van dit koor, dat de koorvader heeft ingeruild voor een fantastische koormoeder,  
Susanna Veerman, die met haar muzikale opleiding en vakkennis dit koor tot nog grotere 
hoogte zal brengen." 
 

De schrijver van dit artikel heeft een prachtige middag gehad met een man, die ook op zijn 
leeftijd nog altijd enthousiast in de muziek bezig is en over alle koorzaken zo schitterend kan 
vertellen. Ik denk dat wij als koor dankbaar kunnen zijn voor de opleiding en begeleiding die 
we hebben genoten en dat we dankzij die opvoeding in staat zijn om ook moeilijke klussen 
aan te kunnen. 

               
Bert Nieuwenhuis 
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Herinneringen aan Koorreizen 

 
In het veertig jarig bestaan van Vox Humana zijn diverse reizen gemaakt. 
 
Engeland 

 
De eerste keer dat de club op stap ging was in 
april 1979. We gingen naar  Oxford een zuster-
stad van Leiden. 
Het was allemaal nieuw en onwennig. We hadden 
vijf leden die werkzaam waren bij de Nederlandse 
Spoorwegen en als emolument twee maal per jaar 
vrij vervoer hadden op de boot  Hoek van Holland–
Harwich en de trein in Engeland. Met echtgenotes 
betrof dit dus een groep van tien mensen. Het ge-
hele koor reisde met de bus via Oostende-Dover en 
dan naar Londen. In overleg met het bestuur werd 
een korting op de reisprijs bedongen en zouden de 
spoormensen in Londen op de bus stappen, want 
Londen werd eerst aangedaan, omdat  de ont-
vangst in Oxford in de middag om vijf uur zou 

plaats vinden. De toenmalige secretaris wijlen de heer Bonthont, was zeer ongerust dat de 
spoormensen, die reeds om negen uur in Londen waren, de bus niet zouden kunnen vinden. In 
Leiden hadden we, op een klein tasje voor de nacht na, onze bagage reeds in de bus gezet. 
De bus zou vanaf Hannoversquare vertrekken, een pleintje tussen Oxfordstreet en Regent-
street. Door vervoersfaciliteiten, was ik reeds diverse malen in Londen geweest, maar de 
heer Bonthont had klaarblijkelijk niet zo veel vertrouwen in mijn wegkennis. Weken voor ver-
trek begon hij weer over het feit dat we op tijd aanwezig moesten zijn, anders ging de bus 
weg. Toen ik zei dat we er zouden zijn en daar aantoevoegde: "Mochten jullie weg zijn, dan 
gaan wij wel met de trein naar Oxford en zien we jullie daar wel op 
het Stadhuis" was hij nog ongeruster en stelde mij persoonlijk verant-
woordelijk voor de hele groep van 10 personen. 

 

De reis verliep prima en het verblijf in Londen evenzo. Om kwart voor vier 
waren wij bij de bus. Om vier uur echter vertrok de bus niet, om half vijf 
nog niet, want er waren twee mensen zoek. Om kwart voor vijf kwamen de 
twee hijgend aanlopen, ze waren verdwaald. En raad eens wie de verdwaal-
den waren: Juist, onze secretaris en zijn echtgenote. Uiteraard heeft hij dat 
nog lang moeten horen. Basje was er ook als de kippen bij om er een artikel-
tje aan te wijden. 
 
Tijdens onze koorreis naar Oxford maakten 
we ook kennis met het Basingstoke Male 
Voice Choir. Het klikte goed tussen de ko-
ren. Het mannenkoor uit Basingstoke had  
dezelfde sound en de sfeer als RCM. Dat 
was prima. Dit contact leidde tot verdere 
intensivering en het koor kwam in Leiden 
op bezoek en in l983 en 1987 bezochten 
wij Basingstoke. Tijdens deze bezoeken aan 
Engeland traden we in Londen op in de St. 
Pauls Cathedral en Westminster Abbey. 
Toch niet gering dacht ik.  
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In 1998 gingen we opnieuw naar Engeland en traden we onder leiding van de vervanger van 
Sander van Marion, onze 2e dirigent  Fred de Vries, op met de band van de Royal Air Force Re-
giment. Tussen deze bezoeken hadden we een reis gemaakt naar Roemenie. 
 

Roemenie. 
Een hoogtepunt in onze koorreizen was zeer zeker ons bezoek aan Roemenie. Niet zo zeer 
muzikaal, maar wel de ervaringen die we opdeden in het land onder Ceausescu's dictatoriale 
communistische bewind. 
De voortdurende controle van de Securitate (de geheime politie) zal alle mensen die die reis 
hebben meegemaakt nog wel lang bijgebleven zijn. 
Het toenmalige bestuur heeft wel een wonder verricht om bij zo'n bureaucratisch bestuurd 
land het voor elkaar te krijgen dat wij daar op bezoek konden komen. Busvervoer moest ter 
plekke geregeld worden en ook onderdak. Voor het vervoer van het gezelschap naar Roeme-
nie werd apart een vliegtuig van de Roemeense luchtvaartmaatschappij Tarom gecharterd. 

 

De eerste kennismaking met de Securetate was al op Schiphol. Toen iedereen op zijn stoel in 
het vliegtuig zat kwam er weer een extra controle van paspoort en reisdocumenten. Na lang 
wachten bleek er iets niet te kloppen met het aantal koffers en werd alles uitgeladen. Het re-
gende dat het goot, maar dat was geen enkele belemmering. We moesten één voor één het 
vliegtuig uit om je koffer of koffers aan te wijzen. De laatste paar gaan goed, maar de eerste 
vijftig gaven toch wel problemen. Maar na verloop van ruim een uur werd het raadsel opgelost: 
iemand had twee koffers met een riem aan elkaar gebonden en de ene hotemetoot telde de 
koffer voor twee en de ander voor één. 
 

En in 1983 op de weg terug: 
(Toevoeging redactie) 
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Het volgende avontuur was de aankomst 
op het vliegveld van Satu Mare. Toen we 
de vliegtuigtrap afdaalden, bleken er 
rondom het platform schuttersputjes, 
waarin militairen lagen met geweren en 
mitrailleurs in de aanslag. Voor zover ik 
me kon herinneren had Nederland tijdens 
onze ruim twee uur durende vlucht niet 
de oorlog aan Roemenie verklaard. 

De kennismaking met de Roemeense au-
toriteiten was de bagagecontrole bij aan-
komst. Dit evenement duurde bijna vier 
uur. 
Men had op het vliegveld wel een apparaat 
dat de koffers kon doorlichten, maar op zo-
veel bagage was het ding niet berekend en 
na een  koffer of tien hield het wondertoe-
stel er mee op. Achter de machine stond 
een man met twee strepen, die dorst geen 
beslissing te nemen. Wat nu te doen?  Er 
werd iemand bijgehaald met drie strepen, 
maar die voelde zich ook niet bevoegd, dus 
verscheen iemand met vier strepen, achter-
eenvolgens een figuur met een ster, toen 
twee sterren, bij drie sterren was de voor-

raad leidinggevenden klaarblijkelijk uitgeput en gaf hij het bevel om alle koffers dan maar 
open te maken. Dat bevel werd grondig uitgevoerd met één werkende en twee toezichthou-
ders. Vandaar dat het zolang duurde. 
 

Er was maar één toilet in de buurt, dus dat gaf ook de nodige problemen. Ik besloot maar even 
in een aangrenzende beukenhaag te gaan staan. Maar waar ik niet op gerekend had was dat er 
ook achter ons strenge bewaking aanwezig was. Er verscheen een gewapende militair met een 
vervaarlijke grommende herdershond. Ik achtte het gevaar van castratie zeer groot en besloot 
binnen mijn beurt voor het toilet af te wachten. 

 
Na het vervullen van alle plichtplegingen vertrokken we naar ons hotel in Satu Mare. We 
mochten wel overdag bij de Roemeense mensen verblijven maar niet 's nachts, vandaar het 
hotel. Echter het hotel was niet voor ons toegankelijk, niemand zei wat er aan de hand was, 
maar we werden zonder nadere verklaring naar een jongensschool gebracht. De jongens wer-
den naar de zolder gebonjourd en wij werden op twee grote slaapzalen in kazernebedden in-
gedeeld. Mannen en vrouwen, alles bij elkaar. 
Mensen die elkaar alleen soms bij een concert zagen, stonden nu in een primitieve wasruimte 
bij elkaar. De wc's waren niet berekend op onze moderne leefwijze en raakten verstopt. Ons 
werd verzocht in het vervolg gebruikt toiletpapier in een mandje dat naast de toiletpot stond, 
te werpen. 
Het was allemaal zeer primitief en iedereen keek wat vreemd op, maar ik geloof dat we nog 
nooit zo gelachen hebben. Eén van de koorleden was veertig jaar getrouwd en hield receptie 
in zijn onderbroek zittend op een kazernebed. 
Er valt over deze reis heel wat te vertellen, maar voorlopig blijft het hierbij. 
 

(Vervolg op pagina 26) 
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Parijs en meer 
In 1995 maakte Vox Humana een concertreis 
naar Parijs. Heel bijzonder was dat we in de 
twee beroemde kathedralen hebben opgetre-
den. In de Sacre Coeur en de Notre Dame. 
Gezegd moet worden dat we in de Notre Dame 
beter werden ontvangen dan in de Sacre Co-
eur.Tijdens de kerkdienst werden meegereisde 
dames geweigerd om deel te nemen aan de 
communie en werd hen de hostie geweigerd 
omdat ze niet katholiek waren. 
Men was zeer verontwaardigd, terwijl zondags 
in de Notre Dame er geen enkel probleem was. 

Na de kerkdienst op zaterdagavond gingen we met de hele club eten in een restaurantje op 
Montmartre. Er was nauwelijks genoeg plaats, maar de grootste grap was, dat er niet genoeg  
soepkommen waren voor het hele gezelschap. Dus werd er van alles geïmproviseerd en moest 
er tussendoor even gewisseld worden. Je moest maar aannemen dat er afgewassen werd. 
 
We hebben ook diverse binnenlandse reizen gemaakt, Schin op Geul met een ongepland op-
treden in de St. Servaas in Maastricht. 
Daarna toch weer buitenland, Belgie, met optredens in Antwerpen en Gent. 
En naar Duitsland, met gedenkwaardige optredens in Berlijn. 
 
Ons voorlopig laatste reisje was Twente, dat iedere deelnemer als zeer prettig en succesvol 
heeft ervaren. 
In 2010 zit er geen reis in, alles is gericht op het jubileum. Maar, wie weet wat de toekomst 
brengt? 
 

Bert Nieuwenhuis. 
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Chapeau 

40 jaar mannenkoor betekent ook 40 jaar ondersteuning van 
echtgenotes. 
Zij zorgden op de achtergrond dat hun mannen er perfect uitza-
gen en zij waren altijd de trouwe supporters.  
Dat hun support niet altijd als een opgave werd gezien, maar dat 
zij in die 40 jaar ook veel van het koor hebben genoten, blijkt 
uit de bijdrage van 
 
 
Thea Kraay: 

 
Als echtgenote van één aan de oudste koorleden, Dick Kraay, wil 
ik mijn gedachten laten gaan over al die jaren die ik en met mij 
vele dames mochten genieten van al die mooie reizen met het 
mannenkoor. 
Concerten in Londen, Oxford, Basingstoke, Rossiori, Parijs, Ber-
lijn, Gent en Antwerpen en niet te vergeten in eigen land van 
Franeker tot Middelburg. 
Wat een heerlijke tijd. Die onderlinge harmonie, uniek! 
De bestuursleden, die dit allemaal organiseerden: Chapeau! 
Dan de kerstconcerten, die met Stille Nacht begonnen. Die prach-
tige sound van het koor, die mij altijd ontroerde. De opkomst 
met de kaarsen, die een warm gevoel bij de mensen gaf. 
Dan die vele beroemde solisten o.a. Prinses Christina, die de re-
vue passeerden. 
Ik heb drie jubilea mogen meemaken, wat moet ik dan nog meer 
zeggen? 
 

Rijnlands Chr. Mannenkoor Vox Humana, ga zo door. 
Wij vrouwen sluiten u in onze harten. 
U bent ons koor.  
Nog vele jaren zangplezier gewenst. 
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Jubileum Basje 

Na ongeveer 35 jaar schrijven in de Vox, is het niet doenlijk om alle her-
inneringen in een stukje weer te geven. Een paar zaken wil ik wel vermel-
den. Dan heb ik het over optredens die een jaarlijks hoogtepunt van het 
koorleven vormden. 
Onze Kerstconcerten en onze 3-oktober optredens in de Pieterskerk. 
25 jaar hebben wij meegewerkt aan het 3 oktoberfeest, door mee te doen 
in de herdenkingsdienst. Het begon met een matige opkomst,  inclusief al-
le notabelen van Leiden. In de loop der tijd veranderde dat. De Pieters-
kerk was stijfvol en de notabelen waren gebleven. Ik ben zo vrij te stel-
len, dat die grotere toeloop niet in de laatste plaats aan ons optreden 

met de Koninklijke militaire kapel te danken is. Een groots moment was altijd, als Sander van 
Marion een lied met de kapel mocht dirigeren. Martiaal stelde hij zich voor de troep op en 
zwaaide dat het een lieve lust was. Waarschijnlijk droomde hij ervan, dat hij zwaaiend met 
de kapel voor de gouden koets uit mocht lopen. Dat bleef echter een droom. 
 

Dan onze kerstconcerten. De eerste jaren een noviteit in Leiden en wij zongen driemaal in de 
Stadgehoorzaal en als de derde avond niet helemaal vol was, betekende dat een tegenvaller, 
hoewel er dan net zoveel mensen zaten als onze enige avond nu. Maar ja, een kerstconcert nu is 
één van de velen. Nauwelijks is Sinterklaas afgereisd naar Spanje of de kerstconcerten van al-
lerlei soort beginnen. Tot en met 2e kerstdag kun je naar een of meer concerten. Dat maakt de 
spoeling dun en daarom brengen wij het er met de belangstelling niet slecht af. 
 
De kerstconcerten in de Stadsge-
hoorzaal hebben voor ons eigen-
lijk altijd het zelfde verloop. 
's Middags generale repetitie en 
's avonds concert. Al bijna veertig 
jaar vertoont de dirigent een 
wanhopige trek bij het repeteren, 
dat komt in de avond wel weer 
goed. Een leuke ervaring is altijd 
geweest en nog gebleven, het 
probleem van het opstellen. Dat 
wordt ijverig uitgelegd en wat 
vroeger de 2e voorzitter deed is 
nu een podiummanager mee belast. De grootste kwaliteit van deze man moet zijn: een groot 
stemgeluid. 
Als het opstellen aan de orde is, blijken heel wat zangers niet meer te weten in welke rij ze ho-
ren of achter of voor wie zij moeten lopen. Sommige mensen zijn tot het allerlaatste moment 
zoek, want er moet in de zaal gekeken worden of tante Marie wel op de goede plaats zit
(klantenbinding). In de gang achter het toneel is de verwarring nog groter, tot de podiummana-
ger in wanhoop roept: " We gaan lopen!" En dan, vrienden, geschiedt het grote wonder. Als we 
het podium oplopen klopt het bijna altijd en maken wij een gedisciplineerde indruk. Werkelijk 
het maakt geen enkel verschil of je met 135 man of 70 man bent, het is bij het opstellen achter 
het podium altijd een chaos. 
 

Tot voor enkele jaren, was de opkomst vanachter uit de zaal. We kwamen dan binnen met 
brandende kaarsen in de hand. Deze activiteit wordt door de brandweer niet meer op prijs 
gesteld, het zou zonde zijn als de Stadsgehoorzaal na alle jaren van herstel en al die miljoe-
nen weer af zou branden. Bij het binnenkomen van de zaal (zingend en kaars brandend in de 
hand) werd de groep gesplitst 1e en 2e tenoren links van de zaal en baritons en bassen rechts. 
Bovendien werden die twee rijen ook gesplitst: bij binnenkomst ging om de andere man één 
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door het middenpad, zodat er vier rijen ontstonden. Bij het podium aangekomen werd bij de 
linker- en rechterpodiumtrap geritst, zodat er weer twee rijen het podium opliepen. Het is 
makkelijk opgeschreven, maar als dat 's middags werd geoefend, was de chaos kompleet en 
de podiummanager aan een reanimatie toe. Maar oh wonder, in het echiie werkte de plan-
ning. 
In de tijd van de 135 zangers werd het podium erg warm met al die brandende kaarsen. Maar 
na een intro van drie liederen, kwam er een muzikaal intermezzo en werden de kaarsen ge-
doofd en in dozen verzameld. Dat doven van die kaarsen vrienden, was een bron van veel el-
lende. Er restte je niets anders dan de kaars uit te blazen (er waren geen kaarsendovers ver-
strekt). Nou was de ene man wat beter bij adem dan een andere, maar velen bliezen een 
krachtige luchtstroom uit. Die rukwind bereikte de man voor je en dat was beroerder, want 
met die krachtige rukwind dreef een flinke fluim heet vloeibaar kaarsvet mee en die bereikte 
de nek van de voorste man en zijn smokingjas. Je kon het gemompel horen van de slachtof-
fers en de gebruikte woorden waren niet de uitdrukkingen, die je bij een kerstconcert van 
het RCM zou mogen verwachten. Het kaarsvet kwam in het haar en werkte als een gel, bij on-
ze kalende broeders gaf het een mooie glanzende schedel. De jasjes moesten de volgende 
dag worden gereinigd, want we hadden drie kerstconcerten achter elkaar. 
De blazers van de eerste avond, deden het wat voorzichtiger aan, maar anderen hadden van 
die gevaren geen besef, zodat weer anderen de klos waren. 
Niettemin vrienden, iedereen kwam weer graag. 
Dit was een kleine herinnering aan al die jaren en ik realiseer me dat Basje al 35 jaar stukjes 
in de Vox schrijft en nu dan een stukje in de jubileumvox. 
 
De vraag luidt: hoe lang nog? We zullen zien. 
Een prettig jubileumfeest en -concert gewenst .                                                                              

Basje 
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REDACTIE 
Jan Luuk van Dijk                         jlvandijk@zonnet.nl                      0172-588793 
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Vormgeving: 
Jan Huijser                    jenj.huyser@hccnet.nl                 0172-603275 

Het laatste Woord is aan de Dirigent(e) 

 
Allereerst wil ik, mede namens Wim, het gehele koor van harte felici-
teren met uw 40-jarig Jubileum!!!!! Ik ben heel erg blij dat ik als diri-
gent dit hoogtepunt van het koor straks mag meemaken en u mag leiden 
op ons concert in de Stadsgehoorzaal op 25 september 2010. 
Ik heb u als dirigent de laatste zes jaar van deze periode mogen meema-
ken. Daar zou ik in het kort iets over willen schrijven. 
 
Mijn ervaring is dat u als koor heel erg gedreven bent en op concerten zeer toegewijd zingt. 
Dat is een prachtige eigenschap van een koor. Ik kan oprecht zeggen dat ik daarom ook heel 
erg blij ben met Vox Humana. Mijn ervaring is ook dat u  een leuk en flexibel koor bent. Dat is 
niet onbelangrijk. 
 

Als dirigent wil je natuurlijk bepaalde hoogtepunten bereiken samen met een koor, maar de 
groep moet het wel gezamenlijk willen en elkaar gunnen. 
Dat is wat mij nog steeds opvalt: u wilt het graag. Houden zo!!!! Daardoor hebben we veel sa-
men kunnen bereiken in een relatief korte tijd van zes jaar. Als ik nakijk welke stukken we alle-
maal nieuw hebben ingestudeerd………dat is een zeer solide aantal. En dat is ook goed. Je moet 
aan nieuwe uitdagingen beginnen, anders verslapt een koor in het bekende repertoire. Dat kan 
op zijn tijd ook weleens goed zijn, al is het laatste natuurlijk wel makkelijker uit te voeren dan 
iets nieuws. Ik ben daarom ook heel erg trots op u dat u de uitdaging aangaat om de Krönungs-
messe van W. A. Mozart uit te willen uitvoeren. 
Bravo dat u dat kunt!!!!!! Na 30 juni jl. weet ik het zeker!!!! Want we zijn wel het eerste man-
nenkoor in Nederland dat dat gaat doen. Niet iedere koor waagt zich ook aan dit hoge niveau. 
En op een jubileum moet je natuurlijk ook een beetje uitblinken als koor met iets bijzonders.  
 

Beste koorleden! Mijn lat ligt natuurlijk hoog, (dat is ook mijn taak als dirigent). Dat is ook 
één van de redenen waarom we met orkest optreden. Maar het belangrijkste is dat u ondanks 
al die moeilijke noten toch heel veel plezier zult beleven aan het jubileumconcert. Wij zullen 
verschillende muziekstukken uitvoeren op die avond. Voor iedere koorlid zijn er favorieten 
maar ik hoop van harte dat u met veel plezier en overgave muziek zult maken voor al het pu-
bliek dat naar u zal komen luisteren. Daar doe je het uiteindelijk als koor en dirigent voor. 
 
De toekomst…… ja, dat kan niemand voorspellen. Ik ook helaas niet.  
Wij hebben voor u in ieder geval een ambitieus nieuw programma 
samengesteld, dat ook wel weer afwijkt van wat we tot nu toe ge-
zongen hebben. Wat het precies is, is nog een verassing en dat ga ik 
nu nog niet over uitwijden.  
Het belangrijkste is dat we ons nu focussen op ons jubileum. 
 
Beste koorleden, heel veel succes, veel zangplezier, en ik hoop van 
harte dat u allemaal gezond blijft en nog vele jaren met plezier on-
der mijn leiding wilt blijven zingen. 
 

Uw dirigente, 
Susanna Veerman 



31  



32  


